Referat af generalforsamling i Bridge 82 den 21. maj 2019.
Der var mødt 36 medlemmer op til generalforsamlingen.
Inger startede generalforsamlingen med at fortælle, at Lilli var sovet stille ind på hospice. Det er en stor
sorg for os alle. Hun var et kæmpe aktiv for klubben og sagde aldrig nej til at arbejde i bridgens regi. Hun
var et fantastisk menneske der favnede alle, var altid i godt humør trods sygdom. Hun vil blive savnet
meget, jeg tror at alle i bridge 82 har en masse gode minder om Lilli, som vil blive husket. Ærer være
hendes minde.
Vi holdt et minuts stilhed for Lilli.
1. Valg af dirigent:
Per Reng blev valgt som dirigent. Han erklærede generalforsamlingen for lovlig. Der var indkaldt skriftligt
(mail) med 3. ugers varsel.
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning:
Inger aflægger beretningen og fortæller, at der nu er 101 medlemmer i klubben. Der har i den forløbne
sæson været et undervisningshold på 12 elever. I forårssæsonen har yderlige 7 medlemmer fulgt
undervisningen.
Vi har modtaget 5.000 kr fra kommunen til materialer til skolebridge.
Vi har fået nye malerier. Ketty Steffensens malerier blev afhentet og nu hænger der malerier af Ulla
Lundsgart, det er dejligt med lidt forandring.
Vi arbejder på at finde nye lokaler. Vi mangler plads mandag og tirsdag, hvilket medfører støj og
utilfredshed. Vi har også nogle krav til kommende lokaler, vi er bl.a. begrænset af prisen og af, hvad
medlemmerne vil betale. Vi blev på generalforsamlingen enige om at nedsætte et udvalg, der tager sig af
problemet.
Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
3. Aflæggelse af revideret årsregnskab:
Tina gennemgik det reviderede årsregnskab, der godkendes. Tina fortæller, at vi igen har brugt mange
penge til varme. 17.000 kr. Vi vil tage kontakt til udlejer vedrørende varmeforbruget.
4. Budget forelægges til godkendelse og nyt årskontingent fastsættes:
Tina gennemgik budgettet, det blev godkendt uden kommentarer.
5. Forslag:
Dorthe Nielsen foreslog ved sidste generalforsamling, at vi evt. kunne møde en halv time tidligere på en
eller to spilleaftener. Vi har diskuteret det i bestyrelsen. Vi prøvede på generalforsamlingen med
håndsoprækning. Der var 6, der rakte hånden op, da de ikke har mulighed for at møde tidligere. Forslaget
blev ikke vedtaget.
6. Valg af formand:
Formanden er ikke på valg, men vi er også meget glade for Inger.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen:

Niels Peter Meldgaard bliver genvalgt til bestyrelsen for en 2 årig periode
Lisbeth Steninge bliver valgt til bestyrelsen i stedet for Lilli for en 2 årig periode
Charlotte Stig bliver genvalgt som bestyrelsessuppleant for en 2 årig periode
Hanne Caspersen blev valgt som bestyrelsessuppleant for en 1 årig periode i stedet for Lisbeth Steninge,
der træder ind i bestyrelsen.
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant:
Peder Rasmussen blev valgt som revisor i stedet for Knud Harder, Peder er valgt for en 2 årig periode.
Per Reng vælges som revisorsuppleant i stedet for Bo Hansen, Per vælges for en 2 årig periode.
9. Eventuelt:
Lisbeth Steninge meddelte, at hvis der var interesse for at købe et af malerierne, skulle vi rette henvendelse
til hende.
Inger fortalte, at der i august skulle være kursus i afvikling og spil af turnering. Det er vigtigt, at der er flere,
der kan afvikle en turnering. Der skal være 2 til hver spilledag.
Vi mangler også nogle, der har erfaring med hjemmesider, vi har virkelig brug for hjælp. Meld endelig ud,
hvis er er nogle, der har mulighed for at hjælpe.
Der er stadigvæk problemer med kaffeholdene. Det fungerer ikke optimalt. Der er nogle få, der står for det.
Det ville være dejligt, om der ville være flere, der har lyst til at hjælpe til.
Der er fundet en broche på gulvet, vi vil rigtig gerne finde ejermanden. Henvend jer endelig, hvis I mangler
den.
Per Reng afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Derefter var der kaffe, the og
kringle. Aftenen sluttede som den plejer med kortspil.
Ref: Solveig Kirkedal.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af generalforsamling i Bridge 82 den 22. maj 2018
Der var et fremmøde på 27 medlemmer inklusive bestyrelsen.
1. <!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Valg af dirigent: Niels Poulsen blev valgt. Niels erklærede
generalforsamlingen for lovlig. Der var indkaldt skriftligt (mail) med 3. ugers varsel den 30.
april.
2. <!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Formandens beretning: Inger aflagde beretningen og sagde
bl.a. at der i klubben er 99 medlemmer og der er 11 elever, der har gennemført
undervisningsforløbet denne sæson. Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
3. <!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Aflæggelse af det reviderede regnskab: Tina gennemgik
det reviderede regnskab, der var ingen kommentarer og regnskabet blev godkendt.
4. <!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Budget forelægges til godkendelse og nyt årskontingent
fastsættes: Tina gennemgik budgettet, der var ingen kommentarer og budgettet blev
godkendt. Årskontingentet blev fastsat som uændret.

5. <!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Forslag: Dorthe Nielsen havde fremlagt et forslag den 1. maj
pr. mail. Dorthe ville gerne, om vi på generalforsamlingen kunne drøfte muligheden for at
starte bridgespillet før kl. 19 på en eller to af spilledagene, da vi jo bliver sent færdige. Der
er flere, der skal tidligt op næste dag for at komme på arbejde. Samtidig blev det også
nævnt, at der kan være flere, der har svært ved at nå til bridge før kl. 19, netop på grund af
arbejde. Vi kan ikke lave ændringer med starttidspunktet førstkommende sæson, da
tilmeldingerne jo er baseret på de starttidspunkter, vi har nu. Bestyrelsen vil arbejde videre
med forslaget og evt. lave en brugerundersøgelse, da det jo ikke er alle medlemmer, der er
repræsenteret her i dag.
6. <!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Valg til bestyrelsen: Valg af to bestyrelsesmedlemmer,
begge villige til genvalg. Tina Høg Lind og Solveig Kirkedal er således valgt til bestyrelsen
for en 2 årig periode. Valg af bestyrelsessuppleant. Lilli foreslog Lisbeth Steninge som
suppleant. Lisbeth blev valgt for en 2 årig periode.
7. <!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Valg til revisor: Ordinært afgår Birthe van den Bos, der ikke
er villig til genvalg. Ekstraordinært afgår Mogens Adamsen, der heller ikke er villig til
genvalg. Tina foreslog Solvejg Nielsen som revisor, Solvejg blev valgt for en 2 årig periode.
Ligeledes foreslog Tina Knud Harder som revisor. Knud var ikke til stede, men havde
erklæret sig villig til revisorposten. Knud blev valgt for en 1 årig periode. Ordinært afgår
Niels Poulsen som revisorsuppleant, men han er villig til genvalg. Niels blev valgt for en 2
årig periode.
8. <!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Eventuelt: Jens Degn ville gerne have mere ro på
spilledagene. Der er meget larm, og der bliver talt meget højt. Alle er enige om, at der skal
gøres noget ved det, vi må alle hjælpe hinanden med at tage hånd om det. Jens påtager
sig, at holde øje med det om mandagen. Jørgen Pabst nævnte, at rygerne om tirsdagen har
svært ved at overholde spilletiderne. Alle må tage ansvar, så vi bliver færdige til tiden.
Bestyrelsen vil tage emnet op. Der blev stillet spørgsmål omkring vores egenkapital, nogle
mente, at vi har mange penge stående i forhold til vores lille forening. Inger forklarede, at vi
eksempelvis skulle bruge penge, hvis der var medlemmer, der skulle dygtiggøre sig f.eks.
på kurser. På længere sigt bliver vores lokaler måske også for små, så indtil videre, er det
meget godt med lidt på kistebunden. Inger nævnte også, at vi har søgt kommunen om
5.000 kr. til hjælp til skolebridge. Hvis der skal holdes events på f.eks. 2-3 skoler i ca. 4
timer, vil det være rart, om der er medlemmer, der har mulighed og lyst til at stille op og
hjælpe til. Der bliver i år afholdt bridgens dag søndag den 26. august. Alle må gerne støtte
om dagen og evt. dele postkort ud.
Niels afsluttede med at sige tak til bestyrelsen og tak for god ro og orden. Så blev der
serveret kaffe og dejlig kringle og vi afsluttede aftenen med en bridgeturnering.
Ref. Solveig

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I Bridge 82. 16/5 -17.
Der var mødt 31 medlemmer.
Dagsorden:
1.Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
3. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab.
4. Budget forelægges til godkendelse og nyt årskontingent fastsættes.

5. Forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen.
8. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt
Ad1:
Niels Poulsen valgt til dirigent.
Ad2:
Bestyrelsens beretning fremlagt v. Inger Mortensen (se under bestyrelsens
beretning under ”Klubinformation”
Ad3/4:
Regnskab og budget fremlagt ved Tina Lind (se regnskab under
klubinformation)
Både regnskab og budget blev godkendt.
Der blev spurgt til fremtidsplaner på baggrund af foreningens meget solide
økonomi. Bestyrelsen har planer om at støtte skolebridge, og vil fortsat bruge
tid og penge på, at hverve nye medlemmer.
Ad5:
Der var ingen indkomne forslag.
Ad6/7/8: Valg. Alle kandidater, der var opstillet blev genvalgt.
Ad9:
Under evt. var der debat om muligheden for at indføre en 4. ugentlig
turneringsdag, gerne i dagtimerne. Bestyrelsen arbejder videre med idéen,
men håber at den store trængsel mandag eftermiddag kan løses ved at nogle
par flytter til enten tirs eller tors aften. Bestyrelsen overvejer at gennemføre
en slags Bridgens dag/åbent hus 27/8. Bestyrelsen opfordrede medlemmer til
at melde sig som hjælpere til Skolebridge, som kræver manges hænder, så
ingen føler sig overbebyrdede. Der blev foreslået at afholde intro for
skolebridgeforældre.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.
For referat
Carsten Underbjerg.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Referat af generalforsamling i Bridge 82 d. 17/5 2016.
Der mødte i alt 28 medlemmer op.
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Valg af dirigent
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Bestyrelsens beretning
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Regnskab
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Budget
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Indkomne forslag
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Valg af bestyrelsesmedlemmer

7)
8)
9)

<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Valg af suppleanter
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Valg af revisor
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Evt

Ad 1) Niels Poulsen blev valgt til dirigent, og konstaterede, at der var sendt indkaldelser ud
rettidigt.
Ad 2) Formanden, Inger Mortensen aflagde bestyrelsens beretning: se her
På spørgsmålet om, hvor mange fra kursusholdet, der fortsætter, blev der oplyst, at 8 har
tilkendegivet, at de ønsker at fortsætte i klubben.
Ad 3) Kasserer, Tina Høg Lind fremlagde årets regnskab, som i store træk fulgte budgettet.
Årets resultat blev et lille overskud. Regnskab
Ad 4) Næste års budget blev fremlagt, og kontingent foreslået uændret. Både budget og
kontingent godkendt.
Ad 5) Der var ikke indkommet nogen forslag.
Ad 6) Carsten Underbjerg og Tina Høg Lind blev begge genvalgt, mens Hans Carl
Matthiesen-Juhl ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen. Niels-Peter Meldgaard valgtes som
nyt bestyrelsesmedlem.
Ad 7) Elise Fredhave ønskede ikke at fortsætte som suppleant. Solveig Kirkedal nyvalgt til
posten.
Ad 8) Birte v.d. Bos blev genvalgt, mens Dorte Friis ikke ønskede at fortsætte. Niels Poulsen
valgt som ny revisorsuppleant.
Ad 9) Formanden takkede for opbakning fra medlemmerne og orienterede om forbundets
postkort-kampagne for at skaffe nye medlemmer. Det er vigtigt, at vi alle sørger for at
uddele kortene personligt, da erfaringen viser, at det er på den måde, der er størst effekt.
Så mange som muligt opfordres ligeledes til at tilmelde sig Bridgens dag 28/8, så vi kan få et
godt og hyggeligt arrangement. Ring til Lilli: 40142777 .Flere medlemmer vil få tildelt små
praktiske opgaver i forbindelse med arrangementet.
Der blev stillet forslag om, at forlænge sæsonen en uge længere ind i december, og at aflyse
turneringen i vinterferien (uge 7). Bestyrelsen tager stilling til forslaget.

For referat Carsten Underbjerg

Referat af ordinær generalforsamling d. 19.05.2015.

Til stede: fra bestyrelsen, Inger Mortensen, Lilli Hougaard, Poul Erik Aarup
Pedersen, Tina Høg Lind, Elise Fredhave, Charlotte Stig og ca 25 medlemmer.

1.Valg af dirigent – Niels Poulsen blev valgt som dirigent.
Generalforsamlingen konstateres lovlig indvarslet. NP gennemgik
dagsorden.
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning – Inger Mortensen
aflagde beretning, som blev godkendt. Der uddeles vin til klubmestre.
3. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab – Tina Høg Lind
gennemgik revideret regnskab.
4. Budget forelægges til godkendelse og nyt årskontingent fastsættes
– Tina Høg lind Fremlagde budget for 2015/2016, budgettet blev godkendt.
Årskontingent fortsætter uændret.
5. Forslag – Der var rettidigt indsendt forsalg om ændring af klubbens
navn til : Grenå Bridge 82, forslaget kræver vedtægtsændring. Bestyrelsen
arbejder videre med dette.
6. Valg af formand – Inger Mortensen blev genvalgt.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen Lilli Hougaard og Erik Simonsen blev genvalgt som
bestyrelsesmedlemmer. Charlotte Stig blev genvalgt som suppleant.
8. Ekstraordinært valg af 1 bestyrelsesmedlem – Poul Erik Aarup
Pedersen, ønskede ekstraordinært at fratræde bestyrelsen efter 1 år,
Carsten Underbjerg blev udpeget for 1 år.
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant – Mogens Adamsen blev valgt
som revisor. Birthe van den Bos, indtræder som revisor i den resterende
periode for Lisa Harrestrup. Bo Hansen blev valgt som revisorsuppleant.
Dorte Friis, blev valgt som revisorsuppleant for 1 år.
10. Eventuelt – Formanden orienterede om de nye lokaler som snart er klar til
ibrugtagning

Referat af ordinær generalforsamling d. 20.05.2014.

Til stede: 31 medlemmer, heraf fra bestyrelsen, Inger Mortensen, Lilli Hougaard,
Poul Erik Aarup Pedersen, Tina Høg
Lind og Charlotte Stig.
1.Valg af dirigent – Niels Poulsen blev valgt som dirigent.
Generalforsamlingen konstateres lovlig indvarslet. NP gennemgik
dagsorden.
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning – Inger Mortensen
aflagde beretning, som blev godkendt. Der uddeles vin til klubmestre.
3. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab – Tina Høg Lind
gennemgik regnskab, som blev godkendt.
4. Budget forelægges til godkendelse og nyt årskontingent
fastsættes – Tina Høg lind fremlagde budget for 2014/2015, budgettet
blev godkendt. Årskontingent fortsætter uændret.
5. Forslag – Indføjelse af § 14 i vedtægterne blev vedtaget.
– Ændring af § 5, blev vedtaget med følgende tekst:
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg efter ønske og behov.
Ved frafald i bestyrelsen, der ikke er midlertidigt, kan den tilbageværende
bestyrelse udpege en eller flere stedfortrædere, som fungerer for resten
af den pågældende valgperiode.
6. Valg af formand – Ikke på valg.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen.
Tina Høgh Lind og Poul Erik Aarup blev genvalgt som
bestyrelsesmedlemmer. Elise Fredhave blev genvalgt som
suppleant.
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant – Alice Wiedeman blev
genvalgt som revisor.
Birthe Van den Bos blev genvalgt som revisorsuppleant.
9. Eventuelt – Der blev fremsat forslag om IMP turnering om mandagen
samt et åbent arrangement med sølvturnering , spillerudvalget arbejder
videre med forslagene.
Formanden foreslår nedsættelse af en tænketank, med henblik på
klubbens fremtid.
Der blev diskuteret hvorvidt det er et krav, at substitutter skal være
medlem af klubben. Der var bred enighed om at substitutter, medlem eller
ej, var medvirkende til at vores turneringer kunne afvikles regelmæssigt.

Der blev fremført at kaffe og spillegebyr VAR betalt af det fraværende
medlem. Det er dog ikke meningen at et ikke-medlem kan spille som
substitut i en hel sæson, f.eks.

